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MOTOREN 
Audi’s nieuwe 3.0 liter V6 TDI

De nieuwe V6 heeft een cilinderinhoud van 3
liter terwijl de vorige motor het op 2,5 liter
hield. Hij is goed voor 165 kW bij 4000 t/min en
produceert een koppel van 450 Nm tussen 1400
en 3250 t/min. Dit afgevlakte koppelverloop was
nodig om de transmissie te sparen. Nu kan er
worden volstaan met de lichte uitvoering van de
bekende ZF zestrapsautomaat. Duidelijk is
meteen dat er aan ‘chip-tuning’ risico’s verbon-
den zijn. Als door chip-tuning het maximum
koppel wordt verhoogd, kan het gebeuren dat
de transmissie gaat protesteren.
Schakelproblemen, verhoogde slijtage in de
transmissie en zelfs breuk van tanden en assen

kunnen het resultaat zijn. Pas daar dus mee op!
De 3 liter motor is gebaseerd op de nieuwe Audi
V-motoren familie. Al deze motoren hebben als
kenmerk dat de nokkenassen vanaf de vliegwiel-
kant door kettingen worden aangedreven. De
cilinderhartafstand is vergroot van 88 tot 90
mm. Ondanks deze toename bedraagt de totale
lengte van de motor slechts 444 mm, de distri-
butietandriem van de vorige motor kostte
namelijk 50 mm inbouwlengte.

Distributie met hulzenkettingen
De distributie bestaat uit drie enkelvoudige hul-
zenkettingen die in twee vlakken zijn aange-

bracht. De steek bedraagt 3/8”, dus ongeveer 10
mm. Ook de oliepomp en de balansas worden
door een ketting aangedreven, maar dat is een
rollenketting om de geluidsproductie en de
wrijving te beperken. Deze ongewone distributie
treffen we ook aan bij de V8 TDI, de V8 5V ben-
zinemotor en de nieuwe V6 FSI met directe ben-
zine-inspuiting. Het ontwerp is met hulp van
IWIS en INA tot stand gekomen. De hulzenket-
tingen worden hydraulisch gespannen, in de
spanner zit een terugslagklep. De rollenketting
wordt minder hoog en éénpariger belast, dus is
er een mechanische spanner toegepast.
Het motorblok is in zogenaamd vermiculaargra-
fiet gietijzer (met wormvormig grafiet) gegoten
en wel zo dunwandig dat de 3 liter V6 8 kg min-
der weegt dan de oude 2,5 liter V6. Met 219 kg is
de motor overigens geen lichtgewicht, de 3,2
liter V6 FSI komt op 169,5 kg en levert 188 kW.
Omdat de topdruk van de diesel 180 bar
bedraagt, moet niet alleen het motorblok ster-
ker zijn, maar ook het hele drijfwerk. De benzi-
nemotor heeft een veel lager koppel (330 Nm)
dus kan het drijfwerk lichter worden uitge-
voerd.
Terug naar het motorblok. De boringen van de
cilinders worden op een bijzondere manier
gehoond en wel met behulp van UV-Fotonen.
Een foton is een energiehoeveelheid, in dit geval
afkomstig van een ultraviolette laserstraal. Dat
zorgt voor een lage wrijving en maakt het
inlopen vrijwel overbodig.
De nodulair (bolvormig grafiet) gietijzeren
hoofdlagerkappen zijn elk met vier bouten aan
het motorblok bevestigd, de kappen zijn als een
ladderconstructie met elkaar verbonden om een
stijf geheel te vormen. De aluminium carterpan
zorgt eveneens voor stijfheid en wordt door een
stalen oliepan gesloten aan de onderzijde.
Ondanks de hoge topdruk en het hoge koppel is
de krukas uitgevoerd met verzette kruktappen.

De gecompliceerde distributie, oliepomp- en ba-
lansaandrijving. Alle kettingen zijn voorzien van
lange glijschoenen. Het is zeer duidelijk de bedoe-
ling dat alle onderdelen de motorlevensduur mee-
gaan. Overigens is al bij de eerste VR6 motor een
kettingaandrijving vanaf de vliegwielzijde toege-
past.

Sterker, lichter en zeer schoon

Voorbeeldige diesel
Hoezo is een diesel vies? Audi haalt met de nieuwe 3.0

V6 TDI zelfs zonder roetfilter moeiteloos de Euro4-norm.

En hij is niet alleen schoon maar ook nog erg krachtig,

dankzij innoverende technieken als piëzo-inspuiting.
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het element 90.000 km mee en wordt het mee-
gezogen water goed afgevoerd.

Aangepaste luchtbeweging
Het minder sterk verdraaid opstellen van de
kleppen in de nieuwe V6 zorgt voor een rustiger

Het 30°
verzetten is
nodig omdat de V-
hoek 90° bedraagt en
de verbrandingsafstand
anders ongelijkmatig zou zijn.
Dankzij het verzetten vindt er nu
om de 120° een verbranding plaats. Er is
echter wel een balansas nodig om de omlo-
pende momenten te compenseren, de krukas is
immers vrijwel gelijk aan die van een driecilin-
der lijnmotor. De balansas draait met kru-
kastoerental en is in de V boven de krukas
geplaatst.

Gecompliceerde cilinderkoppen
Er worden twee bovenliggende nokkenassen,
vier kleppen per cilinder en een centraal
geplaatste verstuiver toegepast in elke alumini-
um cilinderkop. De nokkenassen zijn door
middel van tandwielen (één ervan met voor-
spanning) gekoppeld, de inlaatnokkenassen
worden door een ketting aangedreven. Slepers
met naaldgelagerde rollen bedienen de klep-
pen, hydraulische stelplunjers houden de klep-
speling constant. Deze klepbediening is in prin-
cipe gelijk aan die van de 2,5 liter V6 TDI.
De hogedrukinspuitpomp CP3.2+ wordt vanaf
één van de inlaatnokkenassen door een tand-
riem aangedreven. Tussen de cilinderkoppen en
in de V zit de Borg-Warner turbo met elektrisch
verstelbare leidschoepen. De samengeperste
lucht gaat naar twee parallel geschakelde
inlaatluchtkoelers die links en rechts onder de
koplampen zijn geplaatst, precies als bij de
Audi A4 het geval is. Het luchtaanzuigsysteem

naar de compressor wordt zowel
bij benzine- als dieselmotoren met
turbo toegepast. Er stroomt bij de
4,2 liter V8 maximaal bijna 1000
kg lucht per uur doorheen! Het
totale drukverlies bedraagt slechts
50 mbar. Als de inlaatlucht ook
vanuit de wielkasten wordt aangezogen, neemt
het drukverlies met 8 mbar af. Voor koude lan-
den is er nog een ‘sneeuwzeef’ en een thermo-
statisch geregelde warmeluchtaanzuiging.
Dankzij een tangentiële instroming van het
luchtfilterhuis met een rond filterelement gaat

Om de motor zo compact mogelijk te
bouwen, zijn bijna alle hulpappara-
ten naast het motorblok of in de V
geplaatst. Linksboven het inlaat-
systeem naar de compressor, rechts-
boven de oxidatiekatalysator met
breedband lambdasensor pal achter
de turbine. Let op het vliegwiel op
de as van de hogedrukpomp.

De cilinderkop heeft vier kleppen
per cilinder die nog maar weinig ver-
draaid staan. De piëzo-verstuivers
zijn centraal opgesteld. De nokke-
nassen zijn door tandwielen gekop-
peld, één ervan zorgt voor de nodige
voorspanning om het geluidsniveau
laag te houden. Dit is de linker kop
met de aandrijving voor de hoge-
drukpomp.

Foto’s/Tekeningen: Audi

Het gietijzeren motorblok wordt aan
de onderkant afgesloten door een
aluminium carterpan. De hoofdlager-
kappen zitten elk met vier bouten
vast en vormen een ladderconstruc-
tie. De cilinderwanden zijn op een
bijzondere manier gehoond.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



MOTOREN 
Audi’s nieuwe 3.0 liter V6 TDI 

luchtbeweging, dus met een minder sterke wer-
vel. Het verloop van de inlaatkanalen is ook
gewijzigd, bovendien is het kanaal met slakken-
huis voorzien van een vlinderklep. De stand van
deze klep wordt vanuit een belasting-toerentalk-
enveld geregeld om de wervelintensiteit en de
hoeveelheid aangezogen lucht te kunnen beïn-
vloeden. Het slakkenhuis zorgt voor een links-
draaiende wervel met kleine diameter. Het twee-
de kanaal is tangentieel geplaatst en zorgt
daardoor voor de benodigde lucht en een wervel
met grotere diameter die al optreedt bij lage
vermogens.
Aan de lucht wordt uitlaatgas toegevoerd via
een pneumatisch bediende uitlaatgasrecircula-
tie (EGR) klep. Als het uitlaatgas te heet wordt,
wordt er via een pneumatisch bediende klep
een koeler ingeschakeld die de gassen afkoelt
met behulp van het koelwater.

Supersnelle piëzoverstuivers
Voor het eerst past Audi een verstuiver toe die
piëzo-elektrisch bediend wordt. Het gaat om een
zevengatsverstuiver met een kegelinspuithoek
van 158°. Het woord piëzo komt uit het latijn
waar piezoo drukken betekent. Als er op bepaal-
de kristallen druk wordt uitgeoefend, ontstaat
er een elektrische spanning. Omgekeerd wordt
het kristal iets groter als er een elektrische
spanning op wordt gezet. Het Bosch piëzo-ele-
ment bestaat uit zo’n 300 kristalplaatjes die op
elkaar zijn gestapeld, daarmee ontstaat er vol-
doende uitzetting om de verstuivernaald ver
genoeg te openen. Omdat het kristalpakket in
lijn met de naald is geplaatst, is de te bewegen
massa klein, slechts 4 gram in plaats van 16
gram bij de magneetgestuurde verstuiver.
Daardoor is de openingssnelheid van de naald
nu 2 m/s, tweemaal zo hoog als voorheen.
Er kan nu bovendien om de 50 µs worden inge-
spoten, dat is 40x sneller dan met magneetge-

stuurde verstuivers. Voorlopig wordt er tot vier
maal per verbranding ingespoten, bij lage toe-
rentallen en belastingen. Bij hogere belasting is
er één voorinspuiting, bij vollast valt ook die
weg. Als er een roetfilter wordt toegepast,
komen daar nog één of twee na-inspuitingen bij
om de uitlaatgastemperatuur te verhogen. Er
kan per inspuiting minimaal 0,6 tot 0,8 mm3

brandstof worden ingespoten.
De inspuitdruk bedraagt 250 bar bij stationair
draaien en maximaal 1600 bar bij vollast en
hoge toerentallen. Bosch werkt zowel aan syste-
men met 1800 bar als aan systemen met een
inwendige drukverhoging die tot 2200 bar moe-
ten gaan.
Dankzij de piëzoverstuivers daalt de uitworp
van schadelijke emissies met ongeveer 20%, het
verbruik met 5% en het verbrandingsgeluid met
3 dB(A).
Bosch levert ook de gloeibougies die in 250 ms
op temperatuur zijn. Ze zijn zodanig geplaatst
dat één van de brandstofstralen de gloeistift
raakt.

Euro4 zonder roetfilter
Voeg er nog een aangepaste kom in de zuiger
aan toe die een diameter van 49 mm heeft, geen
klepuitsparingen meer heeft en voor een com-
pressieverhouding van slechts 17:1 zorgt en het
beeld van een Euro4-motor is compleet.
Bovendien zijn het vermogen en het koppel
gestegen en is het verbruik gedaald. Geen won-
der dat Audi tevreden is met het resultaat en
deze V6 TDI motor als zijn paradepaardje ziet.
Dankzij de piëzoverstuivers is het mogelijk om

het verschil tussen de verstuivers onderling, als
gevolg van fabricagetoleranties, tot bijna nul
terug te brengen. Dat gebeurt met behulp van
knappe software. Audi wijst er trots op dat de
A6 de Euro4 emissie-eisen haalt met een auto-
maat en vierwielaandrijving. En dat zonder
roetfilter, al wordt dat wel gemonteerd om de
deeltjesemissie bij hoge belasting
te beperken.                         ●

Paul Klaver

Bij lage vermo-
gens staat de klep 
in het kanaal naar het 
slakkenhuis dicht. Alleen het 
tangentieel geplaatste kanaal zorgt
voor een wervel. Bij hoge vermogens
opent de klep en neemt de wervelin-
tensiteit toe. De inspuitdruk, de ver-
stuivers met zeven gaatjes, de vorm
van de kom in de zuiger en de com-
pressieverhouding spelen ook een
belangrijke rol.
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NOx (g/km) De piëzoverstuiver vormt de basis van de
derde generatie Bosch inspuitsystemen.
De maximale inspuitdruk is 1600
bar. Zeer kleine hoeveelheden
brandstof kunnen tot vijf-
maal per verbranding 
worden ingespoten.

Het aanzuigsysteem is voorzien van een rond fil-
terelement en kan de lucht zowel bij de radiateur
als in de wielkast aanzuigen.

Er zijn heel wat maatregelen nodig om de uitlaat-
gasemissies van Euro3 naar Euro4 te krijgen. Audi
is er in geslaagd dit resultaat te bereiken zonder
roetfilter, al zal dat wel worden gemonteerd. Dit
om de deeltjesemissie ook bij hoge vermogens te
beperken.
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